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Szerzodesszam: [0X5GQ^

Vallalkozasi keretszerzodes

amely letrejdtt egyreszrol a

NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zartkoruen Mukodfi Reszvenytarsasag
Szekhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Cegjegyzekszam: 01-10-041633

Adoszam: 10585560-2-44

Bankszamlaszam: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001

Kepviselo: Varga Dezso gazdasagi vezerigazgato-heiyettes es Nagy Robert Tibor uzemeltetesi

vezerigazgato-helyettes

a tovabbiakban: MegrendelS

masreszrol a

COMTESTTechnikai es Ugyvitelszervezesi Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Szekhely: 1026 Budapest, Torocko ut 3. 3. emelet 1.

Cegjegyzekszam: 01-09-163307

Adoszam: 10691524-2-41

Bankszamlaszam: K&H Bank Zrt. 10403181-50526654-88811001

Kepviselo: Muranyi Ervin ugyvezeto

a tovabbiakban: Vallalkozo,

egyuttesen a tovabbiakban Feiek kozott az alulirott helyen es idoben, az alabbi feltetelekkel.

1. Eldzmenyek

Megrendelo ,,Egyeb periferidk eseti javitasa es karbantartasa 2022-2023" targyu beszerzesi eljarast
folytatott le. Az eljarasban Megrendelo a Vallalkozot hirdette ki az eljaras nyertesekent, amelyre

tekintettel FeIek a jelen Vallalkozasi keretszerzodest (a tovabbiakban: Szerzodes) kotik. FeIek

megallapitjak, bogy jelen Szerzodes eivalaszthatatlan reszet kepezi a (Szerzddeshez fizikailag nem csatolt)

Vallalkozo altal benyujtott ajanlat.

2. A Szerzddes targya

A Vallalkozo a Megrendelo altal uzemeltetett kulonbozo gyartmanyu es tipusu multifunkcios nyomtatok,

dokumentum szkennerek, kamerak es egyeb specialis IT periferiak uzemeltetese soran felmerulo

meghibasodasok kezeleset, a javitasok elvegzeset, az eszkozok szukseges karbantartasat, valamint az

erintett IT eszkozok hasznalati ertekenek muszaki becsleset vallaija, a Szerzodes 1. szamu mellekleteben,

a Muszaki Leirasban reszletezettek szerint.
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3. Vallalkozo jogai es kotelezettsegei

3.1. Vallalkozo kljelenti, hogy rendelkezik a tevekenysege folytatasahoz es a Szerzodes teljesitesehez

szukseges szakertelemmel, szakmai tapasztalattal, gyakorlattal, valamint kello szabad kapacitassal, I'gy a
jelen Szerzddesben meghatarozott feladatok teljesitesere kepes.

3.2. Vallalkozo felelos az altala nyujtott tevekenyseg minosegi megfelelosegeert, szakszerusegeert es

teljeskorusegeert. Vallalkozo kotelezettseget vallal arra, hogy a teljesites soran a leheto legnagyobb
merteku gondossaggal jar el.

3.3. Vallalkozo koteles a feladatait a Szerzddesben es a Muszaki Leirasban leirtak szerint teljesiteni.

3.4. Feiek megallapodnak abban, hogy Vallalkozo a Megrendeld utasitasai szerint koteles eljarni, e
kdrben koteles Megrendeldt haladektalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendeld
celszerutlen vagy szakszerutlen utasitast ad. A figyelmeztetes elmulasztasabdl eredd karert Vallalkozo
felelds.

3.5. Amennyiben a Szerzddes teljesitese soran olyan kdrulmeny all eld, amely akadalyozza vagy gatoija
a Vallalkozdt a megallapitott hatariddre tdrtend teljesftesben, a Vallalkozdnak haladektalanul irasban
ertesitenie kell a Megrendeldt a kesedelem varhatd iddtartamardi es okardl. Az ertesites
elmulasztasabdl eredd karert a Vallalkozo feleldsseggel tartozik.

3.6. FeIek rdgzitik, hogy a jelen Szerzddesbdl eredd feladatai teljesitesere a Vallalkozo - Megrendeld
eldzetes tajekoztatasat kdvetden -jogosult a felkeres ajanlatteteire einevezesu dokumentumban eldfrt
alkalmassagnak megfeleld kdzremukdddt igenybe vennl. Amennyiben a jelen Szerzddesben
meghatarozott barmely szolgaltatast a Vallalkozd kdzremukddd utjan teljesiti, akkor a kdzremukodd
tevekenysegeert ugy felel, mintha azt maga vegezte volna. Vallalkozd fokozott feleldsseget vallal azert,
hogy a jelen Szerzddes teljesitesebe altala bevont szemelyekkel, kdzremukdddkkel munkajuk,
hozzajarulasuk aranyaban elszamol. Megrendeldt fizetesi kdtelezettseg - jelen Szerzddesben
szabalyozottak szerint - kizardlag Vallalkozd iranyaban terheli.

3.7. Vallalkozd a polgari jog szabalyai szerint felel minden olyan kesedelemert vagy hianyossagert, es
az ebbdl fakadd karert, amely abbdl ered, hogy feladatait nem a megfeleld hatariddben, nem az adott
helyzetben elvarhatd mddon, vagy szakmailag nem megalapozottan teljesiti.

3.8. Vallalkozdnak a jelen Szerzddessel erintett munkakat ugy kell megvaldsitania, hogy az minden
tekintetben megfeleljen a Muszaki Leirasban foglaltaknak, valamint annak gyors es kivald mindsegu
elvegzese a lehetd legnagyobb mertekben biztositott legyen.

4. Megrendeld jogai es kotelezettsegei

4.1. Megrendeld a 2. pontban, valamint a Muszaki Leirasban reszletezett feladatok szerzddesszeru
teljesitese eseten a 6.1. pontban meghatarozott di'jat fizeti meg Vallalkozdnak.
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4.2. Megrendelo koteles az altala megrendelt feladat teljesitesehez szukseges minden rendelkezesere
allo informaciot adatot, dokumentumot Vallalkozonak atadni a Vallalkozo reszerol a Megrendelo fele
kozolt igenytol szamitott 2 munkanapon belul (kiveve, ha ezt harmadik szemely joga kizarja).
Megrendelo koteles a szerzddeskoteskor hatalyos Adatmentesitesi Szabalyzatanak a szerzodeses
feladatok szempontjabol relevans reszeit a Vallalkozo szamara megismerhetove tenni.

4.3. Megrendelo szavatol azert, bogy - a Vallalkozo teljesitesehez - altala a Vallalkozonak atadott
informaciok, adatok, dokumentumok teljeskoruek es a valosagnak megfelelnek.

4.4. Megrendelo barmilyen, a Szerzodes teljesitesevel kapcsolatos informaciot bekerhet a
Vallalkozotol, es jogosult azokat ellendrizni.

4.5. A Megrendelo jogosult a Vallalkozo tevekenyseget barmikor ellendrizni. A Megrendelo jogosult
az elvegzendd feladatok vegrehajtasat, azok befejezeset megeldzden is ellendrizni.

5. A Szerzddes hatalya, teljesi'tes helye

5.1. Feiek jelen Szerzddest hatarozott Iddtartamra kdtik. A Szerzddes annak mindket fel altal tdrtend
alairasanak napjan lep hatalyba es a 6.2. pontban meghatarozott keretdsszeg kimeritesenek napjaig, de
legkesdbb a szerzddes hatalybalepesetdl szamitott 24 hdnapig tart. Amennyiben a FeIek elterd
iddpontban I'rjak ala a Szerzddest, akkor az a kesdbb alaird fel alairasanak napjan lep hatalyba.

A FeIek a vallalkozdi dij kimeritesenek napja alatt a keretdsszegbe meg beleferd utolsd egyedi
megrendeles szerzddesszeru teljesitese ellenertekenek szerzddesszeru megfizetese napjat tekintik.

A Szerzddes teljesitese - a feladat jellegebdl kdvetkezden - igenybejelentesen alapuld eseti teljesitest
igenyel.

5.2. A teljesi'tes helye: 1149 Budapest, Rdna u. 54-56., indokolt esetben mas magyarorszagi helyszin.

6. Vallalkozdi dfj

6.1. A Szerzddes szerinti feladatok ellenertekekent Vallalkozdt az alabbi pontokban rdgzitett dijak,

mint vallalkozdi dij illeti meg.

6.1.1.Vallalkozdt a havi rendelkezesre alias ellenertekekent havonta nettd 190.000.- Ft + afa

(azaz Egyszazkilencvenezer forint + altalanos forgalmi add) illeti meg.

6.1.2.Vallalkozdt a javitasi feladatok elvegzeseert drankent nettd lO.OOO.-Ft -i- afa (azaz Tizezer
forint + altalanos forgalmi add) dradi'j illeti meg. Az dradijon felul Megrendeld koteles
megfizetni Vallalkozdnak a javitashoz felhasznalt alkatreszek dsszeget.

6.2. FeIek rdgzitik, hogy a Szerzddes keretdsszege nettd 14.950.000,-Ft + afa, azaz tizennegymillid-
kilencszazdtvenezer forint plusz altalanos forgalmi add. A Szerzddes alapjan kifizetendd dsszes

vallalkozdi dij nem haladhatja meg ezt az dsszeget. Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy a
keretdsszeget a Szerzddes iddtartama alatt nem, vagy nem teljes mertekben hivja le. Vallalkozd jelen
pontban foglaltakat elfogadja es kijelenti, hogy Megrendeldvel szemben semmilyen jogcimen karten'tesi
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igenyt nem ervenyesft arra az esetre, ha Megrendelo a meghatarozott keretdsszeget nem vagy nem
teljesen hasznaija fel.

6.3. Feiek rogzitik, hogy az altalanos forgalmi ado mertekere a teljesiteskor hatalyos jogszabaiyi
rendelkezesek az iranyadoak.

6.4. Torthonap eseten a fizetendo dij az elozoek szerinti havi dij naptari napok alapjan szamitott
idoaranyos resze, de a fizetendo dij nem haladhatja meg a Szerzodes szerinti teljes targyidoszaki dij
osszeget.

6.5. A vallalkozoi dij a szerzodesszeru teljesfteshez szukseges valamennyi koltseget es di'jat magaban
foglaija, Vallalkozo mas jogcimen tovabbi dij felszami'tasara nem jogosult, tovabbi koltsegek
megteriteset semmilyen jogcimen nem igenyelheti.

6.6. Fizetesi felteteiek

6.6.1. Vallalkozo a feladatteljesiteset kdvetoen a Megrendelo altal alairtTeljesitest Igazolo Bizonylat (2.

szamu melleklet) alapjan, annak kiallitasat kovetoen alh'tja ki a - szamvitelrol szolo 2000. evi C. tdrveny
167. § (3) bekezdes alapjan - a szamlait es azzal egyutt nyujtja be a Megrendelonek. A szamlanak meg
kell felelnie az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. evi CXXVII. torveny (Afa tv.) 58. §, es 169. § szerinti
eloirasainak, elektronikus szamla benyujtas eseten a 175. § szerinti eloirasoknak. A benyujtando szamla

kotelezo melleklete az eloirasnak megfeleloen kiallitott es alairt Teljesi'test Igazolo Bizonylat.

A FeIek rogzitik, hogy a szamla erteke a Megrendelo altal atutalassal kerul kifizetesre a szamla

Megrendelo altali kezhezvetelet koveto 30 napon belul. Vallalkozo a szamlat a targyhonapot kovetoen
havonta utolag jogosult kiallftani.

Vallalkozo a kesedelmes kiegyenlftes eseten a Ptk. 6:155. § (1) bekezdese szerinti kesedelmi kamat

felszamftasara jogosult a kesedelmi idore. Megrendelo mentesul a kesedelmes fizetes

jogkovetkezmenye alol, amennyiben Vallalkozo a szamlat nem a 6.6.3. pontban meghatarozott cfmre

nyujtja be, vagy e-mail cfmre kuldi meg, vagy a szamla egyeb - jelen szerzodesben szabalyozott okbol -
nem fogadhato be.

6.6.2. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szamlat az alabbiak szerint koteles kiallftani:

-  a szamlan szerepeltetni szukseges a szallftott eszkozok/szolgaltatasok megnevezeset, TESZOR

szamat,

-  a szamlan fel kell tuntetni a NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zartkoruen Mukodo

Reszvenytarsasag nevet, cfmet, adoszamat es az altala megadott belso azonosftasra szolgalo

szerzodes szamot,

-  a fizetesi hataridokent a szamla kezhezveteletol szamitott 30 napot,

-  a szamlan fel kell tuntetni a bankszamlaszamot, a bank nevet, valamint az adoszamot,

-  a szamlan fel kell tuntetni a „szamla" einevezest.

6.6.3. Vallalkozo a szamlat egy eredeti peldanyban koteles benyujtani a Megrendelo kozponti iktatojaba
(1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Megrendelo lehetove teszi az elektronikus szamla befogadasat a

Megrendelo elektronikus szamla eJnvoice@nisz.hu e-mail cimere. A 6.6.1. pontban meghatarozott
fizetesi hataridd a Megrendelo kozponti iktatojaba torteno kezhezveteletol vagy az elektronikus szamla
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erkeztetesetol szamit. A szamla kotelezo mellekletei az eloirasnak megfeleloen kiallitott, a Megrendelo

reszerol teljesi'tesigazolasra jogosult szemelyek mindket Pel altal alairt Teljesitest Igazolo Bizonylat,
valamint a 7.3. pont szerinti Havi jelentes, ellenkezo esetben a szamla visszakuldesre kerul.

6.6.4. A Szerzodes hatalya alatt Vallalkozo a Cegbi'rosag altal nyilvantartott fobb adataiban (a neveben,
cegformajaban, adoszamaban, szamlaszamaban) bekovetkezo valtozasokrol 8 (nyolc) naptari napon
belul koteles Megrendelot irasban ertesiteni, valamint megkuldeni a treasury@nisz.hu e-mail cimre.

6.6.5. Vallalkozo koteles nyilatkozni adatairol a 3. sz. melleklet kitoltesevel es a Megrendelo reszere
torteno atadasaval (Nyilatkozat Partner adatairol).

6.6.6. Vallalkozo tudomasul veszi, bogy Megrendelo a jelen Szerzodessel kapcsolatban az eldlegfizetest
kizarja.

6.6.7. Vallalkozo tudomasul veszi, bogy amennyiben jogszabaly - igy kulonosen az adozas rendjerol
szolo 2017. evi CL. torveny, vagy annak vegrebajtasi rendelete - Megrendelo penzugyi teljesiteset
adoigazolas benyujtasaboz, illetve koztartozasmentes adatbazisban valo szereplesbez koti, ugy
Megrendelo ezen jogszabalyok szerint jar el a kifizetes soran.

6.6.8. Amennyiben a fizetesi batarido munkaszuneti napra, unnepre vagy bankszuneti napra esik, akkor
a kovetkezo banki munkanap a szamla kiegyenlitesenek batarideje. Amennyiben a Megrendelo kifogast
emel a benyujtott szamlaval kapcsolatban, ugy a szamlat a szamla igazolt kezbezvetelet koveto 10
naptari napon belul visszakuldi a Vallalkozonak. A fizetesi batarido a szamla ujboli benyujtasat kovetoen
ujrakezdodik.

7. A SzerzSdes teljesitese, hatarid6k meghatarozasa

7.1. A Vallalkozo a szerzodesben megbatarozott javitasi es karbantartasi feladatokat a Megrendelo
eseti megrendelesei alapjan vegzi el, melyet Megrendelo a Vallalkozo belpdeskjere, annak megadott e-
mail cimere kuld meg. A Feiek az eseti megrendelesek alkalmaval az elvegzett munkat minden esetben
munkalap (Muszaki leiras 1. melleklete) alai'rasaval dokumentaljak. Vallalkozo teljesitesenek batarideje
a Muszaki Leirasban megbatarozottak szerint kerul megallapitasra.

7.2. Megrendelo a bibat Vallalkozo alabbi e-mail ci'mere koteles bejelenteni: ervin@comtest.bu.

7.3. A Vallalkozo a targyidoszakot koveto bonap 5. munkanapjaig megkuldi Megrendelonek a Muszaki
Leirasban reszletezettek szerinti Havi jelentest. A Havi jelentesnek tartalmaznia kell a targybonapban

elvegzett feladatokrol keszult Munkalapokat. A Megrendelo a dokumentumok alapjan 5 munkanapon
belul Teljesitest Igazolo Bizonylatot all it ki, melyet a FeIek alairasukkal latnak el. Vallalkozo teljesitesenek
igazolasa a Teljesitest Igazolo Bizonylat Megrendelo altali alairasaval tortenik meg.

7.4. A szerzodeses feladat teljesitettnek tekintbeto, ba Vallalkozo a Szerzodesben es a Muszaki
leirasban konkretan megbatarozott feladatait szerzodesszeruen teljesitette, es Megrendelo reszerol
sem mennyisegi, sem minosegi kifogas nem merult fel, illetve kifogas eseten Vallalkozo a bibat a
megadott potbataridon belul kijavitotta.
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7.5. Megrendelo reszerol teljesitesigazolasra az alabbi szemelyek egyuttesen jogosultak:

Nev: Tauber Endre

Beosztas: Infokommunikacios halozatok osztalyvezeto

Telefon:+3617955430

E-mail: Tauber.Endre(5)nisz.hu

Nev: loth Tibor Istvan

Beosztas: Infokommunikacios technologiai igazgato

Telefon:+3617955657

E-mail: Toth.Tiborlstvan@nlsz.hu

7.6. Amennyiben a Megrendelo a reszere felkfnalt teljesitest nem teklnti szerzodesszerunek, ezt a
Feiek jegyzokonyvben rogzitik es Megrendelo ebben az esetben klegeszftest, modositast jogosult kerni,
melyet a Vallalkozonak a Megrendelo altal tuzott pothataridoben el kell vegeznie.

8. Kotber

8.1. Amennyiben Vallalkozo a Muszaki Leirasban meghatarozott feladatot hataridoben nem teljesi'ti,
akkor ez kesedelmes teljesitesnek minosul. A kesedelmi kotber merteke:

-  4 munkaoranal kevesebb kesedelem eseten 5.000,-Ft/alkalom,

4 munkaoran tuli, de 24 munkaorat meg nem halado kesedelem eseten 10.000,-Ft/alkalom,
24 munkaorat meghalado kesedelem eseten 20.000,-Ft/alkalom,
48 munkaorat meghalado kesedelem eseten 40.000,-Ft/alkalom.

8.2. Szerzodo FeIek megallapodnak abban, bogy Vallalkozo hibas teljesites eseten hibas teljesitesi
kotber fizetesere koteles, a hiba Megrendelo altali jelzesetol kezdodden a hiba kijavitasaig terjedo
idoszak utan. A hibas teljesitesi kotber merteke:

4 munkaoranal rovidebb hibajavftas eseten 5.000,-Ft/alkalom,
4 munkaoran tuli, de 24 munkaorat meg nem halado hibajavftas eseten 10.000,-Ft/alkalom,
24 munkaorat meghalado hibajavftas eseten 20.000,-Ft/alkalom,
48 munkaorat meghalado hibajavftas eseten 40.000,-Ft/alkalom.

8.3. Amennyiben jelen Szerzodes barmely, Vallalkozonak felrohato okbol szunik meg, ugy a Vallalkozo
koteles a Megrendelo reszere meghiusulasi kotbert fizetni, amelynek merteke a vallalkozoi dfj netto
ertekenek 30 %-a.

8.4. Amennyiben a Vallalkozo megserti a Szerzddesben megallapftott titoktartasi kotelezettseget,
titoksertesenkent, illetve adatsertesenkent 1.000.000,- Ft (azaz egymillio forint) bsszegu kotbert koteles
fizetni (titoksertesi kotber).

8.5. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendelo - a Polgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V.
torveny (Ptk.) 6:187. §-ara figyelemmel - jogosult a kotbert meghalado karanak ervenyesftesere.

8.6. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a kotberfizetesi kotelezettseg alol a Ptk. 6:142. §-aban
meghatarozottak szerint mentesulhet.
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8.7. A Megrendelo a kotberigenyrol kotberertesitot alh't ki, es ennek osszeget jogosult a vallalkozoi
dijba beszamitani.

8.8. Barmely nem szerzodesszeru teljesites jogi fenntartas nelkuli elfogadasa a Megrendelo reszerol
nem ertelmezheto jogiemondaskent azon igenyrol vagy igenyekrol, amelyek a Megrendelot
szerzodesszeges kovetkezmenyekent megilletik.

9. A SzerzSdes modositasa, megszuntetese es megszunese

9.1. Szerzodo Feiek megallapodnak abban, bogy jelen Szerzodest kizarolag irasban modosi'thatjak.

9.2. A Megrendelo a Szerzodest a teljesitesenek megkezdese utan barmikor indokolas nelkul azonnall
hatallyal felmondhatja. Amennyiben Megrendelo a szerzodest indokolas nelkul azonnall hatallyal
felmondja, ugy kbteles a Vallalkozo altal mar teljesitett szolgaltatasok ellenerteket Vallalkozo reszere

megfizetni. A Vallalkozo ezen felul semmilyen tovabbi kbvetelessel nem elhet Megrendelovel szemben.

9.3. A Megrendelo a Szerzodestol a teljesites megkezdese elott elallhat, azt kovetoen a teljesitesig a
Szerzodest azonnall hatallyal felmondhatja, amennyiben Vallalkozo barmely, jelen Szerzodesben foglalt
kotelezettseget megszegi, igy kulonbsen:

a) a teljesitesi hatarido lejarta elott nyilvanvalova valt, bogy a Vallalkozo a szolgaltatasat az
esedekessegkor nem tudja teljesiteni, es a teljesites emiatt a Megrendelonek mar nem all

erdekeben;

b) a teljesitesi hatarido lejarta elott nyilvanvalova valt, bogy a teljesites hibas lesz, a Megrendelo
a hiba kijavi'tasara vagy kicserelesre megfeleld hataridot tuzott, amely eredmenytelenul telt
el;

c) Vallalkozo a jelen Szerzodes rendelkezeseivel ellentetesen von be kozremukodot;
d) a jelen Szerzodesben foglalt barmely hataridot elmulaszt, es a Megrendelo altal tuzott

pothatarido is eredmenytelenul telik el;

e) a jelen Szerzodesben foglalt barmely kotelezettseget hibasan teljesiti, es a hibat a Megrendelo
altal a kijavi'tasra vagy kicserelesre tuzott hataridoben sem javitja ki megfeleloen;

f) ha a Vallalkozoval szemben jogeros elmarasztalo hatarozatot hoznak a Vallalkozo szakmai

tevekenyseget erinto szabalysertes vagy buncselekmeny miatt;

g) a Vallalkozo fizeteskeptelenne valik, ellene felszamolasi eljaras indul, illetve a Vallalkozo csod-

vagy vegelszamolasi eljarast kezdemenyez;

h) ha azt jelen Szerzodes rendelkezese lehetove teszi.

Megrendelo gyakorolhatja a szerzodesszegesbol eredo jogalt, illetve igenyelhetl karainak megten'teset

a 8.5. pontban foglaltak szerint.

9.4. A Vallalkozo a Szerzodestol elallhat, amennyiben

a) a Megrendelo celszerutlen, illetve szakszerutlen utasitast ad, es a Vallalkozo figyelmeztetese

ellenere az utasitast fenntartja;

b) ha a munkat kijelolt helyen kell vegezni, es ezt a munkahelyet a Megrendelo alkalmas

allapotban, a Vallalkozo altal megszabott megfeleld hatariddn belul nem bocsatja

rendelkezesre.
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Amennyiben a Vallalkozo elallasara emiatt kerul sor, Vallalkozo karteritesre is igenyttarthat.

A felmondast - ajanlott- tertivevenyes level formajaban kell a masik felnek megkuldeni.

9.5. Szerzodo Feiek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzodest indokoit esetben, kozbs
megegyezessel irasban megszuntethetik. Ebben az esetben a Feiek kozosen aiairt okiratban
rendelkeznek a Szerzodes megszunesevel kapcsolatos elszamolasrol, es a Feleknek a megszuntetesrol

rendelkezo okiratban meghatarozott megszunesi idopontig meg fennallo es teljesi'tendo feladatairol.

9.6. Feiek megallapodnak abban, hogy a Szerzodes barmeiy okboi torteno megszunese eseten

Vallalkozo haladektalanul koteles Megrendelo reszere visszaszolgaltatnl minden, a feladat teljesitesevel

kapcsolatosan reszere atadott, vagy birtokaba jutott adatot, informaciot, dokumentumot fuggetlenul az

adathordozo jellegetol.

10. Kapcsolattartas

10.1. Jelen Szerzodesben szabalyozott egyuttmukodes soran a szakmai kapcsolattartasra az alabbi
szemelyek jogosultak:

MegrendelS reszer6l:

Nev: Szakacs Zsolt

Beosztas: Csoportkoordinator

Telefon:+3617954048; +36304360728

E-mail: Szakacs.Zsolt@nisz.hu

Vallalkozo reszerSI;

Nev: Muranyi Ervin

Beosztas: ugyvezeto

Telefon:06-1-2126995

E-mail: ervin@comtest.hu

10.2. Feiek vallaljak, hogy folyamatosan fenntartjak fenti szemelyek elerhetoseget vagy megfelelo
helyettesitesrol haladektalanul gondoskodnak.

10.3. Feiek a kapcsolattartas modjara vonatkozoan elsddlegesen a kapcsolattartonak kuldott es
visszaigazolt e-mailen torteno kapcsolattartasban allapodnak meg.

10.4. Az e-mail utjan egymasnak kuldott uzeneteket mindket fel I'rasos formanak fogadja el. Az ertesites
akkor vallk joghatalyossa, ha azt a ci'mzett visszaigazoltan atvette: arrol automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas erkezett.

10.5. Feiek kijelentik, hogy minden esetben - meg akkor is, ha az akadalyt a masik felnek a kozles nelkul
is ismernie kellett - kotelesek egymast ertesiteni, ha a Szerzodesben vallalt valamely kotelezettseg
teljesitese elore lathatoan akadalyba utkozik.
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10.6. Feiek rogzi'tik, hogy a Feiek altal a 10.1. pontban kijelolt kapcsolattartok szemelyeben, illetve a
7.5. pontban meghatarozott teljesi'tesigazolasra jogosult szemelyekben bekovetkezo esetleges
valtozasok nem igenyeinek szerzodesmodositast, a valtozasrol a feiek 8 napon belul I'rasban ertesftik
egymast.

11. Titoktartas

11.1. Feiek megallapodnak, hogyjelen Szerzodes tartalma, annak barmely kikotese, az abban foglalt
muszaki, penzugyi es egyeb informaciok nem hozhatok nyilvanossagra.

11.2. Vallalkozot, tovabba a Vallalkozo altal a teljesi'tesbe bevont szakembereit titoktartas!
kotelezettseg terheli a Szerzodes teljesitese soran tudomasara jutott minden teny, adat es valamennyl,

a Megrendelo mukodeset erinto informacio tekinteteben (Bizalmas informaciok).

11.3. Vallalkozo tudomasul veszi es elfogadja, hogy a titoktartas! kotelezettseg megszegese eseten a

Megrendelo jogosult a Szerzodest azonnali hatallyal felmondani. Vallalkozo kotelezettseget vallal arra,

hogy a teljesitesbe bevont alkalmazottaival a titoktartasi kotelezettseget betartatja es ennek
megfeleloen foglalkoztatja az alkalmazottakat a jelen Szerzodes keretebe tartozo feladatok elvegzese
soran.

11.4. Nem minosulnek Bizalmas informacionak az alabbiak

• Az informaciot a Vallalkozo mar a kozles iddpontjaban ismeri,

• Az Informaciok koztudomasuak es a nyilvanossag rendelkezesere allnak, kiveve, ha az ilyen

ismertseg vagy nyilvanossag a bizalmas informacioknak az atvevo reszerol tortend jogosulatlan

kiadasabol szarmazik;

• Annak kiadasat az atvevotdl torveny vagy egyeb jogszabaly, birosagi hatarozat vagy mas

hatosagi eljaras megkoveteli.

11.5. Atitoktartasi kotelezettseg-amennyiben jogszabaly maskent nem rendelkezik-jelen Szerzodes
megszunese utan 5 evig all fenn.

12. Vis Maior

12.1. A Vallalkozo nem felel azokban az esetekben, ha a kesedelmes teljesites vagy meghiusulas vis

maior eredmenye.

12.2. A jelen pont ertelmezese szempontjabol Feiek „vis maior"-nak tekintik azokat az esemenyeket,

amelyek a Vallalkozonak nem felrohato modon, erdekkoren kivul, Vallalkozo reszerol elharithatatlanul

kovetkeznek be, es amelyek Vallalkozo szerzodesszeru teljesiteset akadalyozzak vagy kesleltetik, felteve,

hogy ezen korulmenyek a jelen Szerzodes alairasat kovetden jdnnek letre es az emiftett iddpontban meg

nem voltak eldre lathatoak es nem voltak elhan'thatoak, igy kuldndsen:

a) termeszeti katasztrofak (villamcsapas, foldrenges, arviz, hurrikan stb.);

b) tuz, robbanas, jarvany, karanten korlatozasok;

c) radioaktiv sugarzas, sugarszennyezddes;

d) haboru vagy mas konfliktusok, megszallas, ellenseges cselekmenyek, mozgositas, rekviralas
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vagy embargo;

e) sztrajk, felkeles, forradalom, lazadas, katonai vagy egyeb allamcsi'ny, polgarhaboru es
terrorcselekmenyek;

f) zendules, rendzavaras, zavargasok.

12.3. A vis maiornak kozvetlen osszefuggesben kell allnia a Vallalkozo tevekenysegevel, mely

osszefuggest Vallalkozonak irasban igazolnia szukseges.

12.4. Amennyiben vis maior miatt a Szerzodesben foglalt hatariddk nem teljesithetoek, erroi Vallalkozo

koteles a Megrendelot irasban tajekoztatni es a tajekoztatas alapjan Feiek kotelesek egyeztetni

egymassal a Szerzodes teljesftesenek tovabbi modjarol. Amennyiben a Megrendelo egyeb iranyu frasos

utasftast nem ad, a Vallalkozonak tovabb kell teljesftenie szerzodeses kbtelezettsegeit, amennyiben az
eszszeruen lehetseges, es meg kell keresnie minden esszeru alternativ modot a teljesi'tesre.

12.5. A vis maiorra hivatkozo felet terheli annak bizonyitasa, bogy a vis maior esemenynek a

szerzodesszeru teljesitesre kihato kovetkezmenyet az adott helyzetben elvarhato gondossag tanusitasa

eseten sem - vagy csak aranytalan aldozat aran - lehetett volna elharitani.

12.6. Amennyiben a vis maior idotartama meghaladja a 30 naptari napot, a Megrendelonekjogaban all

a Szerzodestol irasban elallni. Ez esetben mindket fel maga viseli a vis maior miatt felmerult karat.

13. Vegyes es zaro rendelkezesek

13.1. FeIek a jelen Szerzodessel kapcsolatos jogvitaikat megkiserlik bekes uton rendezni. Amennyiben

a FeIek a kozottuk fennallo jogvitat 15 napon belul nem tudjak rendezni, ugy birosaghoz fordulhatnak.

13.2. A jelen Szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a magyar jog - kulonos tekintettel a Polgari

Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny vallalkozasi jogviszonyra vonatkozo rendelkezesei - az

iranyadok.

13.3. A Szerzodes a Szerzddo FeIek megegyezeset teljes egeszeben tartalmazza.

13.4. FeIek megallapodnak, bogy amennyiben jelen Szerzodes barmely rendelkezese utobb ervenytelennek

mindsul (reszleges ervenytelenseg), a Szerzodes tobbi reszet ervenyesnek tekintik, kiveve, ba a FeIek
egyuttes irasbeli nyilatkozata alapjan azt az ervenytelen resz nelkul nem kotottek volna meg.

13.5. Ha barmelyik fel egy vagy tobb esetben nem ragaszkodik a jelen Szerzodesben megbatarozott

valamely jog, jogorvoslat vagy valasztas gyakorlasaboz, az nem jelenti azt, bogy ugyanannak a feltetelnek
a jovobeni teljesfteserol, vagy ugyanazon jog jovobeni gyakorlasarol is le fog mondani, vagy a
koveteleseitol el fog allni. A jelen Szerzodesbol fakado vagy abboz kapcsolodo barmilyen jogrol torteno

lemondas csak erre vonatkozo kifejezett irasbeli nyilatkozat eseten ervenyes.

13.6. FeIek jelen Szerzodes alairasaval annak rendelkezeseit magukra nezve kotelezo ervenyunek
fogadjak el.
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13.7. A Szerzodes 3 eredeti peldanyban keszult, melybol 2 peldany Megrendelot, 1 peldany Vallalkozot
illeti. A Szerzodest Feiek elolvastak, megertettek, es mint akaratukkal mindenben egyezot jovahagyolag
irtak all

13.8. Ezen Szerzodes eivaiaszthatalan reszet kepezik az alabbi mellekletek.

Mellekletek:

1.szamu melleklet: Muszaki Leiras

2. szamu melleklet: Teljesitest Igazolo Bizonylat minta

3. szamu melleklet: Nyilatkozat Partner adatairol

Budapest 2022 Budapest, 2022

,1

rgazdasagl vezerigazgato-

helyettes es

Nagy Robert Tiber uzemeltetesi

vezerigazgato-helyettes

NISZ Nemzeti Infokommunikacios

Szolgltato Zartkoruen MflkodS
Reszvenytarsasag

Megrendel6

NISZ Nemzeti Infokommunikicids Szolgaltato
Z4rtk6raen M<ik6d6 R6szv4nytArsasAg

1081 Budapest, Csokonai utca 3.

AdOszOm: 10585560-2-44

51.

Muranyi Ervin ugyvezetd
COMTESTTechnikai es Ugyvitelszervezesi

Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Vallalkozo
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Muszaki leiras

NISZ

MUSZAKI LEIRAS

NISZ Zrt. altal uzemeltetett egyeb periferiak eseti javitasi keretszerzodeshez

A szolgaltatas leiraso

Ajanlatkero a kormanyzati ellatas kereteben kulonbozd gyartmanyu es tipusu muitifunkcios nyomtatot,

dokumentum szkennert, kamerat es kozpontositott kdzbeszerzesben nem kaphato IT vegberendezest

uzemeltet meghatarozott helyszineken. Ajanlatkero ceija, bogy jelen eljaras kereteben a nyertes

Ajanlattevo biztositsa az uzemeltetes scran felmerulo meghibasodasok kezeleset, a javitasok elvegzeset,

valamint az eszkozok szukseges karbantartasat. A fenti feladatok reszekent Ajanlattevonek eleget kell
tennie az erintett IT eszkozok hasznalati ertekenek muszaki becslesenek is.

Ajanlattevo feladatai:

havi rendelkezesre alias,

muszaki ertekbecsles,

szervizeles.

Ajanlatkero torekszik arra, hogy a kolcsonos gazdasagossagi szempontok mlatt:

a hibas eszkozok kezelese az Ajanlattevo fele amennyiben mod van ra, akkor utemezetten,

kontingensekbe szervezve tortenjen meg, ugyanakkor klveteles es surgos esetekben ettol

eltekinthet,

a hibas eszkozoket a sajat elominositese soran lehetosegeit es egyeb korulmenyeket

merlegelve a nem gazdasagos javitasu eszkozoket elore kiszurje.

Ugyanezen szempontok kovetkezmenyekeppen, az Ajanlatkero elvarja, hogy a szamara atadott

arajanlatokban keruljon feltuntetesre, ha egy adott eszkoz javittatasa az Ajanlattevol szakvelemeny

szerint„nem gazdasagos" statusszal bir.

Fogalomertelmezes:

1. A havl rendelkezesre allasi dij az Ajanlattevo altal megajanlhato havi atalany, amely

magaba foglalhatja:

-  a hibas es javitott eszkozok osszes szallitasi dijat es a teljesitesi helyen vegzett

javi'tasokkal jaro mozgast,

-  az eszkozok bevizsgalasanak kdltseget, amennyiben nem tortenik javi'tas,

-  minden egyeb koltseget, amelyet a javitas nem tartalmaz,

-  a rendelkezesre alias resze a muszaki ertekbecsles is.

2. Maga a javitas fogalma alatt ertendo, amikor az adott eszkozon egy idoben, egy vagy tobb

javitasi muvelet tortenik, amellyel a felmerult hibak osszessege elharftasra fog kerulni.

3. A hatarosszeg, amely alatt az Ajanlattevo az Ajanlatkero ertesitese nelkul vegezheti el a

javi'tast vagy javftasokat, amennyiben azt maga is gazdasagosnak iteli meg.

4. Egyedi es altalanos arajanlat:
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-  ERvedi arajanlatrol akkor beszelunk, amikor az Ajanlatkero kulon jelzi szandekat adott

javitas eseteben. Ebben az adott eszkozok reszletezett javftasi dijainak feltuntetese

szukseges, eszkdzdnkent kuldn-kulon Ajanlattevoi ajanlatban. Ervenyessege legalabb 30

naptari nap. Ettol eltero idotartam alkalmazasa kozos egyeztetes reszet kepezi.

-  Altalanos arajanlatra minden hatarosszeget meghalado jovahagyando eszkozjavitas

eseteben van szukseg, amelyet az Ajanlatkero visszaigazolassal jovahagy. Tobb eszkoz

lehet egy megkuldott ajanlaton belul, listaszeruen, de minden esetben eszkozonkent

reszletes. Ervenyessege legalabb 10 munkanap. Ettol eltero idotartam alkalmazasa kozos

egyeztetes reszet kepezi.

5. A javftasi di j a javi'tas viszonylataban az alabbi elenneket tartalmazza:

-  a felhasznalt alkatreszek vagy/es anyagok arat,

-  a felhasznalt javftasi oradfj (munkadfj) osszeget.

Ajanlattevo javftasi folyamatban tdrtendfeladatai:

Az ellatotti felhasznalok a hibabejelentest Ajanlatkero Ogyfelszolgalatan teszik meg. Az Ugyfelszolgalat
Ajanlatkero belso folyamata szerint tovabbftja a bejelentest a sajat szerviz reszere, amely szukseges

esetben (sajat hataskorben javfthatatlan az eszkoz, alkatreszek beepftese szukseges) megkuldi

Ajanlattevo helpdesk-jere, annak megadott e-mail cfmere.

A hibabejelentesnek tartalmaznia kell:

meghibasodott eszkoz azonosfto adatai (gyartmany, tfpus, leltari szam)

hibabejelentes idopontjat,

hibajegy azonosftojat,

a hibas eszkoz javftasanak helyet (pontos cfm, emelet, szobaszam),

a hibabejelentd felhasznalo (helyszfni kapcsolattarto) nevet, elerhetoseget,

a hibajelenseg lefrasat.

Ajanlattevo kizarolag Ajanlatkero felol erkezo bejelentest, megkeresest fogadhatja be. A nyujtott

szolgaltatasra vonatkozo egyeb tajekoztatas mas (pi. ugyfel) reszere nem adhato.

Az Ajanlattevo a bejelentest kovetben:

a garantalt szolgaltatasi idbablaknak megfelelo 8 munkaoran belul megkezdi a javi'tast

(bejelentes vegrehajtasat)

a javftasi folyamat megkezdeserol frasban ertesfti Ajanlatkero Ugyfelszolgalatat (SLA szint
teljesftes jelzese)

az elvart szolgaltatasi szintnek megfelelo idon belul elvegzi a szukseges javi'tast, vagy 40.000 Et

varhato koltseget meghalado esetben arajanlatot keszft,

Az ajanlatban szerepeltetni kell a javftashoz varhatoan szukseges kiszallasok, a hibaelharftasi

orak, valamint az altalanos javftasi alkatreszek szamat, illetve ajanlathoz csatoini kell a

vonatkozo munkalap masolatat, (bsszefoglaloan: eszkozmozgas es munkalap

dokumentaciokat). Ajanlatkero a dbntesrbl frasban tajekoztatja Ajanlattevbt. A javftas kizarolag
Ajanlatkero jovahagyasaval kerulhet elvegzesre, ellenkezo esetben a javftasi koltseg

Ajanlattevbt terheli.

13/20



NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zrt.

^  H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
1. szamu melleklet

Muszaki leiras

NISZ

a javitas befejezeserol haladektalanul ertesiti Ajanlatkerot, illetve arajanlat keres eseteben 16
munkaoran belul ajanlatot keszft,

amennyiben a javitas szintidon belul nem vegezhetd el, akkor intezkedik az atmeneti megoldas
biztosftasarol, azaz felhasznaloi keresre csereeszkozt biztosit azonnali hatallyal (Ajanlatkero altal

ilyen ceira atadott eszkozbkbol, vagy sajat keszletbdl), az Ajanlatkero szolgaltatasanak
zavartalan fenntartasa erdekeben,

amennyiben a javitas az elvart szolgaltatasi szintnek megfelelo Idon belul nem vegezhetd el, az
atmeneti megoldas vegrehajtasarol ertesiti az Ajanlatkerot a bejelentes SLA felfuggesztesehez,
amennyiben csereeszkoz biztositasa valik szuksegesse, az csak a hiba atmeneti megoldasat
jelenti,

Ajanlatkero lehetdseget biztosit a helyszini munkavegzesre is (a teljesites helyen) az Ajanlattevd
reszere olyan javftasoknal, melynel a javitasi idd kevesebb, mint 60 perc,

Ajanlattevd a helyszini munkavegzes eseten kdtelezden egyuttmukodik Ajanlatkerd
munkatarsaval, a beleptetest es a kiseretet minden esetben Ajanlatkerd biztositja,

a javitasrdi munkalapot kell felvenni (1. sz. melleklet), melyet alairasaval a bejelentesben
megadott felhasznalo igazol,

a munkalapnak tartalmaznia kell a bejelentesben megadott Ajanlatkerdi hibajegy szamot,
Ajanlatkerd fenntartja a jogot, hogy egy adott hiba eseten mar a bejelentes iddpontjaban
lemondjon a kdzvetlen javitasrdi es csak arajanlatot kerjen.

SLA

Szolgaltatas megkezdesi idd 8 munkadra

Ajanlatteteli hataridd 16 munkadra

SLA ertekek definicioja: A hibajelenseg elkuldese (problema bejelentes), es a visszajelzes (fizikai
megjelenese, illetve szolgaltatas visszaallitas) kdzdtti idd, amibe nem tartozik bele az Ajanlatkerd altal
vegzett egyeb tevekenyseg. Ajanlattevd szolgaltatasi idejenek szamitasa tehat nettd munkaidd alapon a
Garantalt szolgaltatasi iddablaknak megfelelo mddon tdrtenik.

Szolgaltatasi idd

A szolgaltatasi iddt a kormanyzati munkahelyeken szokasos munkaidd hatarozza meg, ami
munkanapokon:

hetfdtdl csutdrtdkig 8:00-16:30

penteken 8:00-14:00

Helyszini munkavegzes (csere, javitas, el-, visszaszallitas) kizardlag ebben az iddszakban lehetseges.

Rendelkezesre alias

Ajanlattevd vallaija, hogy a szerzddes iddszakaban a Szolgaltatasi iddben Ajanlatkerd rendelkezesere all
annak erdekeben, hogy a berendezesekkel kapcsolatos, az uzemeles soran felmeruld problemakat
megoldja, a hibakat elharitsa, illetve a folyamatos mukddest biztositsa, valamint a gepek szakszeru
kezeleseben tamogatja a felhasznaldkat. A rendelkezesre alias feladatainak masik fontos terulete a
fuggetlen mOszaki ertekbecsles.
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A muszaki ertekbecsles folyamata:

Ajanlattevo vallaija, hogy Ajanlatkero szamara osszehasonlito muszaki ertekbecslest vegez.

Az osszehasonlito ertekeles menete:

Osszehasonlito adatok dsszegyujtese,

az alapar meghatarozasa,

ertekcsokkento es erteknovelo tenyezok szamba vetele,

alapertek modositasa, ertekkepzes,

ellenorzes
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Havi jelentes
Az elvegzett feladatokrol havi jelentest kell kesziteni es Ajanlatkero kapcsolattartoja fele megkuldeni.

Tablazatos formaban kell vezetni az egyes bejelentesek koltsegeit valamint a vegrehajtasi fazisok idopontjait. A tablazatot gongyolitett formaban is vezetni kell
(minden verzio tartalmazza a korabbi honapok tablazatait, valamint az aktualis honapban az elozmenyekre vonatkozo kifizetesek osszeget is), amely

einevezeset a „Eseti iavftas-adatszolgaltatas-2022.01-2023.12-Cegnev-szerz6d^s szam" szerint kell megtenni, amelyben a doltbetus, alahuzott datum valtozik
az aktualisan lezart honapnak megfeleloen. Kuldesi formatum xls.

Sorszam

Bejelentes

iddpontja

(nap, ora,

perc)

NISZ

hibajegy

azonosito

Munkalaplok)

szama
Eszkoz tipus

Uzemeltetes

helye

Gyari

szam
Tevekenyseg

Megjelenes

iddpontja

(nap, ora,

perc)

Befejezes

iddpontja

(nap, ora,

perc)

Kiszallasi

dij
Munkadi'j

Alkatresz

dij

Osszesen

kdltseg

[Ft] [Ft] [Ft] [Ft]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vonatkozo honap 2022. januar Havi osszesen [Ft]
-  Ft

Elfizo egyenleg [Ft] Gdngyolftett egyenleg [Ft]
-  Ft

A kinyomtatott tablazat egyben melleklete a havi teljesi'tes igazolasi folyamatnak is.
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NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zrt.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

1. szamu melleklet

Muszaki leiras

NISZ

A szerzodes idobeli is terbeli hatalya, egyeb adotok

SLA (szerzodes alairasatol szamitott 24 honap).

A szerzodesbe bevonni szandekozott eszkozok:

Eszkozlista

multifunkcios nyomtatok

dokumentumszkennerek

kamerak

egyeb, specialis periferiak

Teljesites helye:

Orszagosan.

Garancia, biztonsagi elSiras

Ajanlattevo vallaija, bogy a javitasi folyamat scran felhasznalt termekek vagy alkatreszek csak

uj, a beepitest megelozoen sehol nem hasznaltak igazolhatoan, tovabba a megadott gyartoi

muszaki parametereknek megfelelnek, vagy azzal legalabb egyenertekuek es teljes

kompatibilitassal birnak.

Ajanlattevo elfogadja, hogy az Ajanlatkero biztonsagi eloirasai kovetkezteben, a hibatol

fuggetlenul az eltavoh'thato adathordozo eszkozok nem kerulnek atadasra az Ajanlattevo

reszere.

Az Ajanlatkero elvarja, hogy az eszkbzdk szallitasa az Ajanlattevo sajat megoldasakent es nem

kulso „futar" igenybevetelevel tortenik, tovabba az atvett eszkozok tekinteteben teljes

felelosseggel tartozik a lehetseges karesemenyeket tekintve.

A javitasi szolgaltatassal kapcsolatos szavatossag es a beepitett alkatreszek, eszkozok gyartoi

garancia biztositasa az Ajanlattevot terheli.

Ajanlattevo koteles megkuldeni a javi'taskor keletkezett alkatreszek garancialis adatait es

mellekletben a havi TiB melle csatolni.
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1. szamu melleklet

NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zrt.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

Muszaki lei'ras

1. SZ. fuggeiek

NISZ
A M NEMZETI ineoko.\l\ii.;ntkAcios

szoloAlt.-\t6 zrt.

M U N KALAP

Sorszam:

A munka megrendeloje; NISZ - Szerviz N^V

Eszkoz : Elvegzett muvelet:

Eszkoz leltari azonosito:
Tipus: □ Dokumentumszkenner

□ Kamera

□ EGY^B PERIFtRIA

□ Egy^b

□ HELYSZINI FELMtR^S
□ HELYSZfNIJAVfTAS
□ Eszkoz uzembehelyezEs

Bejelentes szama (SCCD):

Vegponti adatok
intezmenynev:
Ci'm:

Heiyi kepviselo: Elerhetoseg:
NISZ KIsero: Elerhetoseg:

MunkaidS 6s kilometer

elszamolas

Kiszallas datuma: Rendszam: Megtett Km:
Erkezes idopontja: Tavozas idopontja:

Szerviz adatai :

Szerviz nev:

Kepviselo:

Elerhetoseg:

Akisz6ll6s/hiba oka A v6gzett munka Iefr6sa

Tesztek: Az eszkoz tesztje □ sikeres Dsikertelen □ nem volt lehetseges
Javitas □ sikeres Dsikertelen □ nem javithato

Javitasok

Hibis eszkoz tipusa Hibas alkatr6sz megnevez6se Muvelet

□ Cserelve □ Javi'tva

□ Cserelve □ Javftva

□ Cserelve □ Javitva

□ Cserelve □ Javftva

Egyeb fontosabb informaciok Szerviz pecset helye

Munkavegzo alafrasa Munkat atvevo alafrasa
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2. szamu melleklet

NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zrt.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY2 Teljesi'test igazolo bizonylat 2.0

TEUESITEST 1GAZ0L6 BIZONYLAT

Kialli'tas helye: 1 Kiallitas datuma:

Vallalkozo/ Szallfto ceg neve:

Megrendelo:

NISZ

Nemzeti Infokommunikacios

Szolgaltato Zrt.

Kepviseld (1) neve, beosztasa:

(a TIB alairoja)

Kepviselo (2) neve, beosztasa:

(a TIB jovahagyoja)

Szakmai kapcsolattarto neve, beosztasa:

Szerzodes/Megrendeles

targya:

Megrendelo

szerzodes/Megrendeles szama

(SZL):

Teljesites igazolas targya:

Teljesites szerzodes szerinti

uteme/datuma/idoszakaT

Teljesites tenyleges datuma:

Megjegyzes^:

Megrendelo kepviseldi igazoljak, hogy a Vallalkozo/Szallito az arut, termeket vagy eszkozt a Megrendeld
telephelyere szallitotta, atadta, illetve a szolgaltatast elvegezte a szerzodesben foglaltak szerint. A
teljesi'test igazolo, dokumentalo iratok (szalh'tolevel, berendezeslista, atadas-atveteli jkv.,
minosegvizsgalatl jkv., tesztelesi minosites, mas ) a teljesitest igazolo
szakteruletnek atadasra kerultek; a teljesites a szerzodes szerinti tartalomnak es minosegnek megfelel/
a szerzodesben foglaltaktol elteroen a Megjegyzesben reszletezett elteresekkel tortent^ Afent jelzett
es archivalt dokumentumokat a teljesitest igazolo szakterulet visszakeresheto modon megorizni koteles.

A Vallalkozo/Szallito szamlajat ezen igazolt tetel(ek)re benyujthatja.

Elfogadott netto teljesitmeny ertek (Ft):

a szerzodesben meghatarozott egyeb devizaban Devizanem: Ertek:

Az elfogadott teljesitesbol visszatartott

kotber (Ft):

Megrendelo kepviseloje (1) Megrendelo kepviseloje (2)

' A megfelelo alahuzando, es az alahuzasnak megfeleloen kltoltendo.
^ A nem szerzodesszeru teljesites tenyenek felttintetese itt jelolhetd. Ennek kitoltese eseten a Vallalkozo/Szallito reszere a nyomtatvany
mellekletekent az 1. szamu fuggeiek Kotberertesfto megkiildese is szukseges.

^ A megfelelo szovegresz alahuzassal jeldlendo.

+36 1 459 4200 @ lnfo@nisz.hu nisz.hu
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3. szamu melleklet

NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zrt.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY4 Nyilatkozat partner adatairol 2.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIR6l

Azonosito adatok:

Teljes nev [cegjegyzeknek megfeleloen):

ComtestTechnikai es Ugyvitelszervezesi Kft.

Rovid nev [cegjegyzeknek megfeleloen)

Comtest Kft.

Cegjegyzek szam, EV szam, mukodesi engedely szam, bi'rosagi nyilvantartasi szam,

egyeb szam [megfelelo aiahuzando): 01-09-163307

Adoszam: 10691524-2-41 Unios adoszam: HU10691524

Kapcsolattarto adatai

Nev: Muranyi Ervin Beosztas: ugyvezeto

Telefonszam:06-1-2126995 E-mail cim: ervin@comtest.hu

Cfm

Szekhely (orszdg, iranyitoszam, varos, utca, hazszam):

Levelezesi cfm, amennyiben elter a szekhelytol [orszag, Iranyitoszam, varos, utca, hazszam):

Vev6 partner eseteben a kovetkezfiket is ki kell tolteni, amennyiben reievans:

Szamla kuidesi cfm [orszag, iranyitoszam, varos, utca, hazszam):

Cegnev:

Szamiazasi cfm [orszag, iranyitoszam, varos, utca, hazszam):

Sz^miavezetfi bank

Neve: K&H Bank Zrt.

Bankszamla szama:10403181-50526654-88811001 Bankszamla devizaneme: HUE

Kulonos adbzasra vonatkozb inform^cidk (addzasra vonatkozo torvenyek aiapjan, az irrelev^ns sorban NEM-et
kell befrni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott iGEN-t)

Penzforgalmi elszamolas [afa tv.

Xl l l/A. fejezet, 169.§.(h)]: igen

Kulbnbozet szerinti

elszamolas [afa tv. XV.-XVI I. fejezet,

169.§.(p,q,)]: nem

Onszamlazas [afa tv. 169.§.(I)]: nem

Fordftott adozas [afa tv. 169.§.(n)]:

Milyen tevekenyseg aiapjan: nem

Alanyi mentesseg [afa tv. XI I I.

fejezet]: nem

Tevekenyseg aiapjan mentes [afa tv.

VI. fejezet]: nem

Milyen tevekenyseg aiapjan:

KATA [2012. evi CXLVI I. torveny]:

nem

Kelt..ji^.p,

Cegszeru alairas
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